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Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef
Patricia Strandman, Mälarhamnar AB, ç 142
Morgan Leidström, Mälahamnar AB, $ 142
Peter Landin, Köpings Bostads AB, $ 143

Linda Ohlsson, Köpings Bostads AB, $ 143

Anders Melkersson, V. Mälardalens Kom.fórb, gl44
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rÖpINGS KOMMUN
SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2019-09-r9

Kommunstvrelsen

+

KS $ 142

Delårsrapport 201 9, Mälarhamnar AB

Representanter ftir Mälarhamnar AB medverkar vid sammanträdet och lämnar rapport över

bolagets verksamhet under fürsta halvåret 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 143

Delårsrapport 2019, Köpings Bostads AB

Representanter für Köpings Bostads AB medverkar vid sammanträdet och låimnar rapport

Ovår bolagets verksamhet, innefattande dotterbolagen KBAB Service AB och Köpings

Kabel TV AB, ftir årets åtta fiirsta månader.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 144

Delårsrapport 201 9, Västra Mälardalens Kom m u nalförbund

Representanter ftir Västra Mälardalens Kommunalft)rbund medverkar vid sammanträdet och

informerar om ftirbundets delårsrapport per den 3l augusti 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 14s

Delårsrapport 2019, västra Mälardalens Energ¡ och Miliö AB

Representant für Västra Mälardalens Energi och Miljö AB l?imnar rapport över bolagets

verksamhet under årets åtta fürsta månader.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokollju sterafnls

ffit
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rÖpINGs KoMMUN
SAM MANTNAOESP NOTOKO LL
Datum

20t9-09-r9
Kommunstyrelsen

+

KS $ 146

lnformation om pågående byggnation av badhus och idrottshall
Fastighetsansvarig deltar vid sammanträdet och informerar om pågående byggnation av
badhus och idrotthall.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 147

Ks au ç 217 Dnr 20l9l5ll

Förvärv av Köpings-Vallby 4:l och Ängeby 4:4
Rubricerade fastigheter har varit ute till ftirsäljning på marknaden genom en öppen ft)r-
säljningsprocess, i vilken Köpings kommun hade högsta budet.

Fastighetema består av flera skiften både norr och söder om Ängebyleden, med totalt
ca l0 ha skog och ca25 ha åker samt en mindre areal övrig mark. Objektet innefattar även
ett gårdscentrum i dåligt skick.

Förslag till köpekontrakt, i vilket Köpings kommun fürvärvar de rubricerade fastigheter till
en köpeskilling av 4,3 Mkr, ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att godkänna ftireliggande köpekontrakt avseende ftjrvärv av fastigheterna Köpings-
Vallby 4:l och Ängeby 4:4 für en köpeskilling av 4 300 000 kronor med finansiering via
kommunens likvida medel.

KS $ 148
Ks au ç 220 Dnr 201916ll

Förslag till abonnemangsavgift för plats i Köpings cykelgarage
Det snart fÌirdigställda cykelgaraget vid järnvägsstationen kommer att rymma 72 cyklar i
2 nivåer. Cykelgaraget kan bokas till120 %.

Driftkostnad:74 tk¡l år (el, passertjänst, IT-system, städ)
Intäkter vid77 abonnenter à 100 kr/manad: 74 tkrlër

Tekniska kontoret fiireslår en abonnemangsavgift på 100 kr per månad.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige

att fastställa abonnemangsavgiften till 100 kr per månad for plats i Köpings cykelgarage.

Protokolljuste srgn

b^*
Utdragsbestyrkande



xÖpINGS KOMMUN
SAMMANTRAOCSP ROTOKOLL
Datum

2019-09-19

Kommunstyrelsen

+

KS $ 149

Ks au $ 213 Drc20161702-l0l

Motion, ang en konsekvensutredning av en etablering av en ny gemensam
räddningstiänstanläggning (brandstation) för Köping, Arboga och Kungsörs
kommuner till korsningen väg 250 och avfarten till Arboga ("Majascheka").

Ola Saaw har låimnat in en motion med ftirslag att Köpings kommun tillsammans med

Kungsör och Arboga genomftir en fürutsättningslös utredning av kostnaderna och

konsekvenserna av en central etablering av all räddningstjänst till ovan nämnt område.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31 atttaupp motionen till behandling samt att

remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-11-15 att remittera motionen till projektgruppen ftir
ftirdjupat samarbete i Västra Mälardalen.

Yttrande från kommunledningskontoret ftireli g ger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets forslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att fürklara motionen besvarad med håinvisning till foreliggande yttrande.

KS $ 1s0
Ks au $ 214 Dttr20l7l509

Motion, breddad introduktion för vikarier inom våra pedagogiska
verksamheter
Andreas Trygg (V) har lämnat in en motion med ftirslag att

- introduktionen av vikarier även ska omfatta information om skolans värdegrund

- möjligheterna aft ge vikarier någon form av ft)rberedande utbildning i att hantera en

elevgrupp ses över.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 att ta upp motionen till behandling samt att

remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslut ade 2017 -08- 1 5 att remittera motionen till barn- och utbildningsnärnnden

samt kommundelsnåimnden ftir yttrande.

Yttrande från f d barn- och utbildningsnämnden samt från f d kommundelsnämnden ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att fürklara motionen besvarad med hänvisning till ftireliggande yttrande.

br*
Utdragsbestyrkandesrgn



KOPINGS KOMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTNROESPNOTOKOLL
Datum

2019-09-t9+

KS $ lsl
Ks au $ 215 Dnr 2018/653

Motion, inrätta ett parlamentariskt organ i Köpings kommun
Jenny Adolphson (C) har lämnat in en motion med ftirslag att inrätta ett parlamentariskt
organ i Köpings kommun med uppgift att diskutera demokratifrågor och andra ftir kom-
munen strategiskt viktiga frågor ftir att få med ytterligare synpunkter innan ett ärende är
ftirdigberett ftir beslut.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetskutskottet beslutade 2019-01-15 att remittera motionen till de politiska parti-
grupperna representerade i kommunfullmäktige fiir yttrande senast 2019-06-30.

Yttrande från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet ftireligger.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jenny Adolphson bifall till motionen.

Roger Eklund, med stöd av Ola Saaw och Ivàn Czitrom, yrkar bifall till arbetsutskottets
ftrslag om att 1 år ftire ny mandatperiod tillsätta en kommitté bestående av ftirtroende-
valda für att se över nämndorganisation och ekonomiska ersättningar till partier och
ftirtroendevalda samt att med hänvisning till ovanstående ftirklara motionen besvarad.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de olika yrkandena. Hon finner arbets-
utskottets ftirslag antaget.

Omröstning begåirs och verkställs enligt godkänd ordning som lyder: Den som stödjer
arbetsutskottets ftireslag röstar ja. Den som stödjer Adolphsons fürslag röstar nej.

12 ledamöter röstar ja och 1 ledamot röstar nej. Röstftirteckning, se bilaga under $ 151.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige

att I är füre ny mandatperiod tillsätta en kommitté bestående av ftjrtroendevalda ftir att se

över nämndorganisation och ekonomiska ersättningar till partier och ftirtroendevalda

samt att med hänvisning till ovanstående fürklara motionen besvarad.

sign Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN
SAM MANTRADESP ROTOKOLL
Datum

2019-09-t9
Kommunstyrelsen

KS $ 1s2
Ks au $ 216 Drr 20l9l95

Motion, lokala ord n i ngsföreskr¡fter avseende ti g geri
Sverigedemokraternas fullmfütigegrupp har lämnat in en motion med ft)rslag om att
bestämmelserna i Allmrinna lokalq ordningsföreslcrifter för Köpings kommun avseende
insamling av pengar revideras och

- att tiggeriforbud inftirs på särskilt angivna platser

- att tillståndsplikt inftirs for insamling av pengar i samband med framftirande av gatumusik

Kommunfullmåiktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade20lg-03-26 attremittera motionen till kommunledningsftirvalt-
ningens kansliavdelning ftir yttrande.

Yttrande från kommunledningskontoret ftireligger.

Vid arbetsutskottet sammanträde yrkade Maria Liljedahl bifall till motionen.

Elizabeth Salomonsson, med stöd av Roger Eklund, Ola Saaw och Andreas Trygg,
yrkade avslag på motionen med ftiljande motivering: "Vi är inte nöjda med en
situation där måinniskor mer eller mindre mot sin vilja tvingas till tiggeri. Det är inte
ett naturligt eller önskvåirt inslag i vårt samhälle att människor måste tigga ftir sitt
uppehälle. Frågan om tiggeriftirbud diskuteras runt om i Sverige. Det har beslutats om
olika åtgärder i en del kommuner samtidigt som regeringen agerar mot de länder som
har utsatta medborgare håir. Vår uppfattning är att tillsvidare awakta och ftilja
resultatet av de insatser och diskussioner som pâgil'.

Arbetsutskottet beslutade enligt Salomonssons m fl ftirslag.

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Maria Liljedahl bifall till motionen.

Roger Eklund, med stöd av Ivàn Czitrom, Jenny Adolphson, Ola Saaw och Sara

Sjöblom, yrkar bifall till arbetsutskottets ñrslag om avslag på motionen med ovan-
stående motivering.

Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt om de olika yrkandena. Hon finner arbets-

utskottets ft)rslag antaget.

Omröstning begrirs och verkställs enligt godkänd ordning som lyder: Den som stödjer
arbetsutskottets ftireslag röstar ja. Den som stödjer Liljedahls ftirslag röstar nej.

10 ledamöter röstar ja och 3 ledamöter röstar nej. Röstftirteckning, se bilaga under $ 152.

Beslut
Enligt arbetsutskottets frirslag beslutar kommunstyrelsen füreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen med ovanstående motivering.

Protokollju*'y\
b"*

Utdragsbestyrkandesign



KÖPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRAOESPNOTOKOLL
Datum

2019-09-19+

KS $ ls3
Ks au 5 223 Dnr 2019/110

Motion, angående porrf¡lter
Anne ljernberg (S) och Carl-Inge Westberg (S) har låimnat in en motion med ftiljande frågor
och ftirslag;

- finns det ponfilter i kommunens datorer i ftirskolor och skolor?
- finns det ponfilter i kommunens datorer i övrig verksamhet?

Om det inte finns yrkar motionärerna pä att en utredning genomftirs om porrfilter kan
installeras på datorer och mobila enheter i kommunens samtliga verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2019-03-26 att remittera motionen till kommunlednings-
ftirvaltningens kansliavdelning für yttrande.

Yttrande från kommunledningsftirvaltningens kansliavdelning ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmåiktige

att ftirklara motionen besvarad med håinvisning till ftireliggande yttrande.

KS $ 154
Ks au ç224 Dnr 2018/578

Medborgarförslag - solskydd över sandlåda vid Tallbackens förskola
Karin Elgh har lämnat in ett medborgarlorslag med ftirslag om att bygga ett solskydd över
sandlådan vid Tallbacken fürskola.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-11-20 att remittera medborgarftirslaget till barn- och
utbildningsnämnden für yttrande.

Yttrande från utbildningsnämnden ftireli gger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att lorklara medborgarfürslaget besvarat med h?invisning till ftireliggande yttrande.

Protokollj

L
Çrlt

Utdragsbestyrkandesrgn



+ röprNcs KoMMUN
SAM MANTnAoeS PROTOKOLL
Datum

2019-09-t9
Kom n

KS $ 1ss
Ks au 5225 Dnr 2018/501

Medborgarförslag - rensning av ån i Köping
Ann-Britt Jansson Luth har lämnat in ett medborgarftirslag med ftirslag om att rensa
Köpingsån.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-16 att remittera medborgarftirslaget till tekniska kontoret
ftir yttrande.

Yttrande fran tekniska kontoret ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att ftirklara medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till ftireliggande yttrande.

KS $ rs6
Ks au ç 226 Dnr 20191340

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtiänstlagen och Lagen om stöd och
serv¡ce till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den I juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldighet att
till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte verk-
ställts inom 3 månader. Rapport ftir kvartal 2,2019 från social- och arbetsmarknads-
nÊimnden ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen fiireslå kommunfullmäktige

att notera informationen till protokollet.

KS $ 1s7
Ks au $ 218 Dnr 20191512

Risk- och sårbarhetsanalys för Köpings kommun, rev¡der¡ng
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder infür och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (2006:544) är kommunen ålagd att analysera vilka extra-
ordinåira händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa htindelser kan påverka den egna
verksamheten.

Risk- och sårbarhetsanalysen ska revideras varje ny mandatperiod.

f**
Utdragsbestyrkandesrgn



KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Datum

20t9-09-r9+

Syftet med risk- och sarbarhetsanalysen åir sammantagef att den ska:
- Ge underlag ftir planeringen och genomfürande av åtgärder ftir att öka ftirmågan att

kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet inom kommunala verksamheter.
- Ge beslutsstöd für beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
- Ge underlag ftir information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten.
- Förmedla en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort som kan

påverka kommunens verksamhet och samhällsviktiga verksamheter inom kommunens
geografiska område.

Risk- och sårbarhetsanalysen ersätter risk- och sarbarhetsanalysen antagen av kommun-
styrelsen 2016-01 -14, $ 1.

Följ ande sekretes sbelagda bilagor har skickats ut separat :

Bilaga 1 - Riskanalys Köpings kommun.
Bilaga 2 - Ãtgañsftirslag med anledning av risk- och sårbarhetsanlysens resultat.

Beslut
Enligt arbetsutskottet ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att anta ftireliggande ftirslag till risk- och sårbarhetsanalys, med tillh<irande bilagor, für
Köpings kommun 2019 - 2022 , vilken ersätter tidigare antagen risk- och sårbarhetsanalys

samt att uppdra till kommunchef att utreda och/eller planera utifran ftireliggande åtgärds-
ftirslag och återkomma med ftirslag till beslut.

KS $ 1s8
Ks au $ 119 Dnr20l9ll52

Driftbudgetuppföljning för Köpings kommun efter august¡ månad utfall
Kommunledningskontorets sammanställning av driftbudgetuppftiljning ftir Köpings
kommun efter augusti manads utfall ftireligger.

Efter åtta månader beräknar styrelse och nåimnder ett underskott mot budget vid årets slut
på 11,6 Mkr.

Beslut
Enligt arbetsutskottet ft)rslag be slutar kommunstyrel sen

att godkänna rapporten.

Plotokotttuste:ø;af
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E KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL
Datum

2019-09-19

KS $ 1s9
Ks au S 222 Dnr 20191513

Kommungemensamma kontrollpunkter för intern kontroll 2O2O

Bruttorisklista med ftirslag på kommungemensamma internkontrollpunkter lor 2020
foreligger.

Beslut
Enli gt arbetsutskottet ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att anta ftiljande kommungemensamma intemkontrollpunkter for 2020

- Rutin ftir uppdatering av kontinuitetshanteringsplan
- Kontroll av utbetalning av felaktiga löner
- Skyddad identitet

KS $ 160

An mälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll från den27 augusti och l0 september
2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

KS $ 161

Anmälan av protokoll, valnämnden
Föreligger ftir anmälan protokoll från valnämnden den 22 augusti2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokolljuste

L
qr"etxr
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röprNcs KoMMUN ounösrruNGLlsrA 1 (l)

Datum

Kommunstyrelsen 2019-09-t9

S 151 Motion, inrätta ett parlamentariskt organ i Köpings kommun

Ja : Bifall till arbetsutskottets florslag om att 1 år ftire ny mandatperiod tillsätta en
kommitté bestående av ftirtroendevalda for att se över nämndorganisation och
ekonomiska ersättningar till partier och flortroendevalda samt att med hänvisning
till ovanstående forklara motionen besvarad.

{a*

Ledamöter Parti Ja Nei Avstår
Elizabeth Salomonsson S X
Roger Eklund S X
Annika Duàn S X
Carl-Inge Westberg S X
+ennvehfbe+e S
Ola Saaw M X
Gunvor Sharp M X
¿.n¿*eas-f¡¡ree V
Iván Czitrom L X
Jenny Adolphson C X
Maria Liliedahl SD X
Göran Eriksson SD X
Fredrik Andersson SD X

Ersättare
Börie Eriksson S X
S¡aziaAe+ani S
Ðavid*¡*tstrËrm s
A,nsåÆrikssen S
tsi¡rcr+at€ie s
Ma+s-finderen M
+eË€ta-S€ilh€lffi M
Sara Siöblom V X
l(ad+nestËËtffi L

KD
P€r+sderssen sÐ
ffi SÐ
Jehan+ilander sÐ

12 1

/,

Nej : Bifall till motionen.

Senast åndret: 201 9-09-1 9
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xöprNcs KoMMUN
OMRÖSTNINGLISTA 1 (1)

Kommunstyrelsen
Datum

2019-09-19

S 152 Motion, lokala ordningsföreskrifter avseende tiggeri

Ja : Bifall till arbetsutskottets forslag om att avslå motionen med i protokollet
Motivering.

redovisf&w

Ledamöter Parti Ja Nei Avstår
Elizabeth Salomonsson S X
Roger Eklund S X
Annika Duàn S X
Carl-Inge Westberg S X
+ennfeie+eæ s
Ola Saaw M X
Gunvor Sharp M X
A.ndreæ-+fi.Êg V
Iván Czitrom L X
Jenny Adolphson C X
Maria Liliedahl SD X
Göran Eriksson SD X
Fredrik Andersson SD X

Ersättare
Börie Eriksson S X
S¡aziaAeÉani s
Ða+id*u+strttm s
A,nnaÆrikss€n s
Fi¡rcr-+al€i€ s
løa*s+,inder€n M
¿enetaSeUEe+m M
Sara Sjöblom V X
na++nestritffi L

KD
P€rrAndersñ€n sÐ
ffi SÐ
Jehan+ilander SÐ

10 3
I

Nej : Bifall till motionen.

Senast ändrat: 201 9-09-1 9


